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Anotacija 
Spygliuočiai yra jautrūs užterštai miestų aplinkai. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti sėklų apdorojimo vakuumu 

(V), šalta plazma (ŠP) bei elektromagnetiniu lauku (EML) poveikį paprastajai pušiai (Pinus sylvestris L.) ir paprastajai 

eglei (Picea abies (L.) Karst.), ieškant potencialiai geresnių sėjinukų miesto želdynams. Nustatyta, kad spygliuočių 

sėklų daigumui daugiausiai teigiamos įtakos turėjo EML poveikis. Fizikinių veiksnių poveikis pušies sėklų daigumui 

priklausė nuo jų spalvos. Geriausi rezultatai gauti, apdorojus eglių sėjinukų sėklas EML5 poveikiu, o pušų – V7. 

Reikšminiai žodžiai: vakuumas, šalta plazma, elektromagnetinis laukas, sėklų daigumas, sėjinukų aukštis ir 

šakojimasis. 

 

Abstract. Conifers are sensitive to polluted urban environment. This study estimated the effects of pre-sowing 

seed treatment, using vacuum (V), cold plasma (CP) and electromagnetic field (EMF) on Scots pine (Pinus 

sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.), searching for potentially better seedlings for urban green 

areas. It was estimated, that germination of conifer seeds was mostly positively affected by EMF treatment. The effects 

of physical stressors depended on pine seed colour. Best results for spruce seedlings were achieved using EMF5 pre-

sowing treatment and for pine seedlings – V7. 

Keywords: vacuum, low-temperature plasma, electromagnetic field, seed germination, seedling height and 

branching. 

 

Įvadas 

 

Spygliuočiai medžiai yra svarbi miestų želdynų asortimento dalis. Jie yra dideli visžaliai 

augalai, sudarantys net ir šaltuoju metų laikotarpiu žaliuojančias miesto oazes. Miestų tarša 

padidinta tiek ore, tiek grunte, todėl spygliuočiams augti tai nėra palanki aplinka. Paprastoji eglė yra 

neatspari, o paprastoji pušis – jautri užterštam orui (Navasaitis, Ozolinčius ir kt., 2003).  

Daugelis mokslininkų įrodė, kad paveikus augalų sėklas fizikiniais stresoriais įmanoma gauti 

įvairių teigiamų pokyčių: padidėjusį sėklų daigumą, geresnio augimo, stipresnius ir atsparesnius 

ligoms bei kenkėjams sėjinukus. Įvairių rūšių agrokultūrų sėklas apdorojus trumpalaikiu elektros 

iškrovos (Cramariuc, Donescu et al., 2005; Eing, Bonnet et al., 2009; Lynikiene, Pozeliene et al., 

2006), elektrostatiniu ar pulsuojančiu elektromagnetiniu lauku (Maffei, 2014; Pietruszewski, 2011), 

ar žemos temperatūros plazma (šalta plazma) (Sera, Spatenka et al., 2010; Meiqiang, Mingjing 

et al., 2005; Ling, Jiafeng et al., 2014; Bormashenko, Grynyov et al., 2012; Ажаронок, Люшкевuч 

и др., 2015), gaunama geresnė sėklų kokybė (pvz., daigumas daugeliu atvejų padidėja iki 20 %).  

Pušų sėklų daigumas priklauso nuo jų spalvos. Tamsių spalvų sėklos sudygsta gerai (juodos 

sėklos iki 97–92 %, rudos – 96–81 %, pilkos – 85–61 %), o labai šviesios – beveik nedaigios (2 %) 

(Aniszewska, 2006; Bayarsaikhan, Nyam-Osor, 2013). M. Aniszewska (2006) nustatė, kad juodos 

pušų sėklos buvo 5 % sunkesnės nei rudos ir 13 % sunkesnės nei pilkos sėklos, tačiau šie skirtumai 

nebuvo statistiškai patikimi. Pušų sėklų daigumas taip pat priklauso ir nuo sėklų dydžio: didesnės 

sėklos geriau sudygsta (Mukassabi, Polwart et al., 2012; Bayarsaikhan, Nyam-Osor, 2013). Pušų 
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sėklų spalva daro įtaką sėjinuko kokybei: 10 metų amžiaus sėjinukų iš juodų sėklų aukštis buvo nuo 

8 iki 13 % didesnis nei sėjinukų iš rudų sėklų, be to, juodų sėklų sėjinukų šaknų kaklelio skersmuo 

buvo apie 20 % didesnis nei šviesesnių sėklų sėjinukų (Pichelgas, 1973). 

Tiek pušų, tiek eglių sėklų daigumas labai priklauso nuo einamųjų metų klimato sąlygų, taip 

pat svarbus veiksnys yra ir augavietės geografinė ilguma bei platuma. Palankių klimato sąlygų 

metais užauga didesni kankorėžiai, brandinantys didesnes, tamsesnės spalvos – daigesnes sėklas 

(Aniszewska, 2006; Bayarsaikhan, Nyam-Osor, 2013). Lygumose ir kalvose iki 300 metrų aukščio 

augančių eglių sėklos būna labai daigios, subręsta mažai „tuščių“ (be gemalo) sėklų. Tačiau augant 

aukščiau (apie 500 metrų aukštyje), sėklų daigumas stipriai mažėja (Ehrenberg, Gustafsson et al., 

1955). Paprastosios pušies sėklos iš augaviečių Ispanijoje sudygo blogiau (sudygo 40 % sėklų) nei 

iš Jungtinės Karalystės ar Škotijos (sudygo 82 % sėklų) augaviečių (Mukassabi, Polwart et al., 

2012). Lietuvoje priklausomai nuo oro sąlygų ir eglių derėjimo gausumo, sėklų daigumas gali 

svyruoti nuo 10 iki 80 %, pušų – 60–97 % (Danusevičius, 2000; Gabrilavičius, Danusevičius, 

2003).  

Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti trumpalaikio sėklų apdorojimo vakuumu, šalta plazma bei 

radio-dažnuminio elektromagnetiniu lauku poveikį 2 spygliuočių rūšims: paprastajai pušiai (Pinus 

sylvestris L.) ir paprastajai eglei (Picea abies (L.) Karst.), siekiant gauti kokybiškesnius sodinukus 

(didesnio daigumo, greitesnio augimo, tankesnių lajų, stipresnių bei atsparesnių miesto sąlygoms) 

miesto želdynams.   

 

Tyrimų metodika 

 

Sėklų apdorojimas vakuumu, šalta plazma bei elektromagnetiniu lauku. Tiek paprastosios 

pušies (Pinus sylvestris L.), tiek paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) sėklos buvo vizualiai 

įvertintos, ar nėra mechaniškai pažeistos ir supakuotos į mažus sandarius plastikinius maišelius po 

200 sėklų. Kiekvienos paveiktos bei kontrolės grupės (iš viso 8 grupės) nuvežtos į B. I. Stepanovo 

fizikos institutą (Minskas, Baltarusija) apdorojimui fizikiniais stresoriais. Sėklų apdorojimui buvo 

pasirinktos sąlygos, kurios buvo veiksmingiausios daugeliui kitų augalų (Filatova, Azharonok et al., 

2014). 

Radijo dažnuminiam elektromagnetinio lauko (EML) apdorojimui buvo pasirinktos tokios 

eksperimento sąlygos: generatoriaus dažnis, 5,28 MHz; EML stiprio magnetinio H ir elektrinio E 

komponentų vidutinė kvadratinės šaknies reikšmė lygi atitinkamai: 590 А/m (В≈0.74 mT) ir 

12.7 kV/m; H*= H2  ir E*= E2  amplitudės reikšmės lygios atitinkamai 835 A/m (В≈1 mT) ir 

17.96 kV/m. Sėklos plastikiniuose maišeliuose buvo patalpintos į indukcijos ritės vidų ir apdorotos, 

esant atmosferos slėgiui bei kambario temperatūrai. Sėklos buvo veikiamos EML 5, 10 bei 15 

minučių (šios poveikio grupės toliau straipsnyje atitinkamai trumpinamos EML5, EML10 ir 

EML15). 

Eksperimentinė įranga sėkloms apdoroti vakuumu bei šalta plazma B. I. Stepanovo fizikos 

institute yra aprašyta išsamiau straipsnyje (Azharonok, Krat’ko et al., 2009). Žemo slėgio radijo 

dažnio iškrova buvo sukeliama esant 5,28 MHz planarinės geometrijos reaktoriuje, kuriame įtaisyti 

du plokšti lygiagretūs vario elektrodai (120 mm diametro) aušinami vandeniu, patalpinti 

nerūdijančio plieno vakuumo kameroje (vidinės dalies tūris 0,053 m3). Sėklos buvo apdorojamos 

oro plazma 60 Pa slėgyje. Pilnas tiekiamas specifinis radijo dažnis siekė 0,35 W/cm2. Eksperimento 

sąlygomis dujų temperatūra neviršijo 310 K (37 °C). Sėklos buvo tolygiai paskleidžiamos ant 

atviros sterilios Petri lėkštelės paviršiaus, kuri prieš išsiurbiant orą iš kameros buvo dedama ant 

įžeminto elektrodo. Prieš plazmos liepsnos įsižiebimą tarp elektrodų, kiekviename eksperimente 

pumpuojant orą iš kameros apie 7 minutes buvo pasiekiamas 60 Pa slėgis (dalinis vakuumas). Viena 

sėklų grupė buvo apdorota tik vakuumu be šaltos plazmos (toliau vadinama V7) ir naudota kaip 

papildoma kontrolė šaltos plazmos eksperimentuose. Toliau apdorojimas šalta plazma truko 2, 5 

arba 7 minutes (toliau straipsnyje atitinkamai trumpinama ŠP2, ŠP5 ir ŠP7). 
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Sėklų medžiaga bei sėjinukų auginimo sąlygos. 2006 ir 2014 m. surinktos paprastosios pušies 

ir paprastosios eglės sėklos 2014 ir 2015 m. gautos iš Dubravos arboretumo. Pušų ir eglių sėklos 

pasėtos į daigyklas užpildytas vienodos sudėties durpių substratu spygliuočiams po 60 vienetų 

kiekvienos fizikiniais poveikiais apdorotos bei kontrolinės grupės sėklų. Iš pradžių sėjinukai buvo 

auginti Kauno botanikos sodo oranžerijos šiltnamyje, kur aplinkos temperatūra vidutiniškai buvo 

lygi 20 oC. Vėliau vidutinei paros oro temperatūrai pakilus iki 12–14 oC, visi sėjinukai su 

daigyklomis tuo pačiu metu perkelti augti lauko sąlygomis.  

Sėklų daigumo bei sėjinukų morfologinių rodiklių matavimai. Matuotas sėklų daigumas ir jo 

kitimas laike, daigų aukštis, vėliau buvo suskaičiuotas pušų šakelių skaičius ir eglių spyglių 

skaičius.  

Daigumo dinamikos stebėjimams pušų sėklos suskirstytos pagal spalvą į šviesias (1 pav., A) 

ir tamsias (1 pav., B). Toliau auginant sėjinukus lauko sąlygomis dalis jų žuvo, todėl pušų sėjinukų 

aukščiai bei šakelių skaičius matuoti bendrai nebeskirstant jų į grupes pagal sėklų spalvą. 
 

 

1 pav. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) šviesios (A) ir tamsios (B) sėklos 

Fig. 1. Light (A) and dark (B) seeds of Scots pine (Pinus sylvestris L.) 
 

Duomenų analizė. Rezultatų statistinė analizė atlikta STATISTICA 10 programinių duomenų 

apdorojimo paketu. Nepriklausomų imčių t testas buvo naudojamas palyginti įvairių rodiklių 

skirtumus tarp kontrolinės ir įvairių poveikio grupių. Skirtumai buvo laikomi statistiškai patikimais, 

kai reikšmingumo lygmuo p buvo mažesnis už 0,05. 
 

Rezultatai 
 

Paprastosios eglės ir paprastosios pušies šviesių bei tamsių sėklų daigumo dinamika 

iliustruota 2–4 paveikslais. Eglės sėklos pradėjo dygti anksčiau (9 dieną po pasėjimo), pušies vėliau 

(15 dieną po pasėjimo). Iš 2 pav. matyti, kad visi EML, V7 bei ŠP2 ir ŠP7 poveikiai teigiamai veikė 

eglių daigumą lyginant su kontroline grupe, o ŠP5 – neigiamai. 
 

 

2 pav. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) sėklų daigumo dinamika 

Fig. 2. Germination dynamics of Norway spruce seeds (Picea abies (L.) H. Karst.) 
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Fizikinių veiksnių poveikis paprastosios pušies sėkloms priklausė nuo sėklų spalvos. 3 pav. 

matyti, kad tik ŠP2 šviesių sėklų daigumo kreivė visą tyrimo laiką kilo aukščiau nei kontrolinės 

grupės, bet kitų paveiktų grupių kreivės daugeliu atvejų išsidėsčiusios žemiau. Tačiau 33 dieną po 

pasėjimo daugelio kreivių taškai priartėjo prie kontrolinės, tik V7 grupės liko žemiau.  

 

 

3 pav. Paprastosios pušies šviesių sėklų daigumo dinamika (Pinus sylvestris L.) 

Fig. 3. Germination dynamics of Scots pine light seeds (Pinus sylvestris L.) 

 

Tamsių pušų sėklų kontrolinės grupės daigumo kreivė yra aukščiausia beveik visą tirtą 

laikotarpį ir jai artimiausia yra V7 grupės kreivė (4 pav.). Tačiau 33 dieną po pasėjimo paaiškėjo, 

kad ŠP5, ŠP7 ir EML poveikiai turėjo teigiamos įtakos: didino daigumą lyginant su kontrole, 

atitinkamai 7 %, 3 % ir 3 % (1 lentelė). 
 

 

4 pav. Paprastosios pušies tamsių sėklų daigumo dinamika (Pinus sylvestris L.) 

Fig. 4. Germination dynamics of Scots pine dark seeds (Pinus sylvestris L.) 

 

Paprastosios pušies sėklų galutinė daigumo išeiga (visų sudygusių sėklų kiekis procentais) 

kontrolinėje grupėje siekė 96 % šviesių ir 93 % tamsių sėklų, eglių – 87 % (1 lentelė). Šalta plazma 

paveiktų sėklų daigumas lyginant su kontroline grupe padidėjo 4 % ŠP2 šviesių pušų sėklų grupėje, 

7 % ŠP5 ir 3 % ŠP7 tamsių pušų sėklų grupėse bei 2 % ŠP2 eglių sėklų grupėje.  

Paveikus sėklas elektromagnetiniu lauku 5 minutes, daigumo išeiga lyginant su kontroline 

grupe padidėjo visų rūšių sėkloms: šviesių pušų sėklų – 4 %, tamsių pušų sėklų – 3 % ir eglių – 

10 %. 10 minučių elektromagnetinio lauko teigiamas poveikis buvo mažesnis: šviesių pušų sėklų 

daigumas padidėjo 2 %, eglių – 3 %, o tamsių pušų sėklų sumažėjo (7 %). Poveikis vakuumu ir 

EML15 turėjo neigiamos įtakos eglių bei pušų sėklų daigumui (1 lentelė). 



A. Malakauskienė, V. Mildažienė, G. Paužaitė, Z. Naučienė, I. Filatova, V. Liuškevič / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 237–244 

241 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

1 lentelė. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) šviesių bei tamsių ir  

paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) sėklų galutinė daigumo išeiga (%) 

Table 1. Final amount of germinated seeds (%) of light and dark Scots pine (Pinus sylvestris L.) and  

Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) seeds 

 

Pinus sylvestris L. 

šviesių sėklų / 

light seeds 

Pinus sylvestris L. 

tamsių sėklų / 

dark seeds 

Picea abies (L.) 

H. Karst. 

Kontrolė 95,83 93,06 86,67 

V7 80,55 93,06 81,67 

ŠP2 100,00 87,50 88,33 

ŠP5 91,67 100,00 73,33 

ŠP7 93,06 95,83 95,00 

EML5 100,00 95,83 96,67 

EML10 97,22 86,11 90,00 

EML15 93,06 88,89 86,67 

 

Praėjus 8 savaitėms nuo pasėjimo pradžios, paprastosios eglės vidutinis sėjinukų aukštis (cm) 

buvo beveik tolygus kontrolinėje bei paveiktose grupėse, tačiau ŠP7 grupėje buvo statistiškai 

patikimai mažesnis (0,22 cm) (2 lentelė). ŠP7 poveikis teigiamai veikė sėklų daigumą (1 lentelė), 

bet praėjus ilgesniam laikotarpiui šis poveikis susilpnėjo ir atvirkščiai, pradėjo neigiamai veikti 

eglių sėjinukų augimą. ŠP7 poveikis taip pat nežymiai didino sėjinuko spyglių skaičių (arba lajos 

tankumą) lyginant su kontroliniais sėjinukais.  

Visų eglių sėjinukų išaugintų iš vakuumu, ŠP ar EML paveiktų sėklų vidutinis spyglių 

skaičius buvo didesnis už kontrolinių sėjinukų (2 lentelė). Lyginant su kontroliniais sėjinukais 

labiausiai padidėjo elektromagnetiniu lauku paveiktų grupių sėjinukų spyglių skaičius (atitinkamai: 

EML5 padidėjo 4,34, EML10 – 3,6 ir EML15 – 3,30). 

 
1 lentelė. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) vidutinis sėjinukų aukštis (cm) ir  

vidutinis spyglių skaičius po 8 savaičių nuo pasėjimo  

Table 2. Mean Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) seedling height (cm) and  

average amount of needles 8 weeks after sowing 

 Vidutinis sėjinukų aukštis 

(cm) 

Vidutinis spyglių skaičius  

Kontrolė 4,07±0,08 19,34±0,56 

V7 4,11±0,10 22,11±0,58* 

ŠP2 3,90±0,07 21,81±0,49* 

ŠP5 3,96±0,07 21,00±0,71 

ŠP7 3,85±0,06* 20,34±0,48 

EML5 4,22±0,08 23,69±0,50* 

EML10 4,07±0,08 22,94±0,56* 

EML15 3,98±0,06 22,64±0,52* 

Pastaba: * – matuotas parametras skiriasi statistiškai patikimai (p<0,05) nuo kontrolinės grupės 

 

Vidutinis pušų sėjinukų aukštis praėjus 12 savaičių po pasėjimo statistiškai patikimai buvo 

mažesnis EML5 (0,39 cm) ir EML10 (0,70 cm) grupėse lyginant su kontroline grupe (3 lentelė). 

Kitose paveiktose grupėse jis nepakito arba buvo kiek mažesnis nei kontrolinės grupės. Tik V7 

grupėje vidutinis sėjinuko šakotumas (šakelių skaičius padidėjo 0,44) padidėjo statistiškai 

patikimai. 
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3 lentelė. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) vidutinis sėjinukų aukštis (cm) ir vidutinis  

sėjinuko šakelių skaičius po 12 savaičių nuo pasėjimo 

Table 3. Mean Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedling height (cm) and average  

amount of branches 12 weeks after sowing 

 Vidutinis sėjinukų aukštis 

(cm) 

Vidutinis sėjinuko šakelių 

skaičius 

Kontrolė 7,14±0,13 0,56±0,09 

V7 7,23±0,15 1,00±0,16* 

ŠP2 6,94 ±0,10 0,48±0,08 

ŠP5 7,08±0,13 0,43±0,09 

ŠP7 6,78±0,12 0,33±0,09 

EML5 6,75±0,11* 0,38±0,09 

EML10 6,44±0,16* 0,08±0,04* 

EML15 6,75±0,23 0,19±0,08* 

Pastaba: * – matuotas parametras skiriasi statistiškai patikimai (p<0,05) nuo kontrolinės grupės 

 

Rezultatų aptarimas 

 

Daugiamečių augalų tyrimai suteikia galimybę atlikti ilgesnės trukmės augalų vystymosi 

stebėjimus, kurie gali atskleisti daugiau informacijos apie augalų atsako į stresą ypatumus ir 

galimybes juos panaudoti įvairiais aspektais. Sėkloms sukeliamas stresas mobilizuoja įvairias 

augalų savybes, didinančias išlikimo nepalankiomis sąlygomis galimybes (Considine, Foyer, 

2014) – greitina dygimą, didina daigumą, skatina daigų augimą ir augalų vystymąsi.  

Tyrimo metu keitėsi įvairūs tirtų sėklų ar sėjinukų parametrai, paaiškėjo teigiami ar neigiami 

stresorių poveikiai. Todėl negalima vienareikšmiškai teigti, jog EML5 poveikis yra geriausias 

norint užauginti geriausios kokybės eglių sėjinukus ar V7 poveikis – pušų. Gauti rezultatai 

atskleidė, kad fizikinių stresorių poveikio pobūdis laikui bėgant gali stipriai pakisti, net pereiti iš 

distreso į eustresą ar atvirkščiai. Pavyzdžiui, V7 poveikis mažino pušų sėklų daigumą lyginat su 

kontroline grupe, tačiau labai padidino vidutinį šakelių skaičių po 8 savaičių. EML5 poveikis pušų 

sėklų daigumui buvo teigiamas, tačiau mažino sėjinukų aukštį bei vidutinį šakelių skaičių po 12 

savaičių. Spygliuočių atsakas į poveikius priklausė nuo augalo rūšies, pavyzdžiui, ilgesnės trukmės 

stebėjimų rezultatai leidžia teigti, kad EMF5 poveikis teigiamas eglėms, bet neigiamas pušims. 

Ieškant būdų, kaip užauginti miesto aplinkoje potencialiai geriau augsiančius pušų ir eglių 

sėjinukus, reikalingi tolimesni ilgalaikiai sėjinukų tyrimai. Tirti sėjinukai bus auginami VDU 

Kauno botanikos sode, stebimi jų augimo ir derėjimo ypatumai, lyginamas atsparumas ligoms ir 

taršos veiksniams. Pavyzdžiui, tikėtina, kad grupėse, kuriose sėjinukams buvo būdingas didesnis 

spyglių ar šakelių skaičius, augalai toliau formuos tankesnes bei dekoratyvesnes lajas, o tai estetiniu 

požiūriu miestų želdynams yra svarbus požymis.  

 

Išvados 

 

1. Spygliuočių sėklų daigumui didžiausią teigiamą įtaką turi įvairios trukmės elektromagnetinio 

lauko poveikis. 

2. Fizikinių veiksnių poveikis paprastosios pušies sėklų daigumui priklausė nuo sėklų spalvos. 

Šviesių sėklų daigumą daugiausiai skatino apdorojimas 2 min. šalta plazma ir 5 min. 

elektromagnetiniu lauku. Tamsių pušų sėklų daigumo dinamikos neveikė apdorojimas 7 min. 

vakuumu, kiti poveikiai lėtino dygimą. Didžiausia galutinė sudygusių tamsių pušų sėklų 

išeiga nustatyta ŠP5, ŠP7 ir EML5 grupėse. 

3. EML5 poveikis eglių sėkloms gali būti potencialus „ekologiškai draugiškas“ įrankis sukurti 

greitesnio augimo, tankesnės lajos bei stipresnius eglių sėjinukus miestų želdynams. Šis 
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poveikis veiksmingiausiai gerino tokius rodiklius: daigumo išeigą, eglių sėjinukų aukštį, eglių 

spyglių skaičių, teigiamai veikė eglių sėklų daigumo dinamiką lyginant su kontroline grupe.  

4. Vakuumo poveikis pušų sėkloms yra galimai efektyvi „ekologiškai draugiška“ alternatyva 

sukurti greitesnio augimo, tankesnės lajos bei stipresnius pušų sėjinukus miestų želdynams: 

nors sėklų daigumui teigiamo poveikio apdorojimas vakuumu neturėjo, tačiau padidino 

šakelių skaičių lyginant su kontroline grupe. 
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Summary 

 
Conifers are sensitive to polluted urban environment. In this study we aimed to test new methods for improving 

quality of conifer seedlings for urban green areas. We estimated the effects of pre-sowing seed treatment, using vacuum 

for 7 minutes (V7), cold plasma for 2, 5 or 7 (CP2, CP5 or CP7) minutes or radio-frequency electromagnetic field for 5, 

10 or 15 minutes (EMF5, EMF10 or EMF15) on germination and early growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and 

Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings.  

It was estimated, that germination of conifer seeds was mostly positively affected by various duration EMF 

treatment (EMF5 increased final amount of germinated seeds by 4 % for light pine seeds, by 3 % for dark pine seeds 

and 10 % for spruce seeds; however, positive effects of EMF on germination decreased with increase of the duration of 

treatment. The effects of physical stressors depended on pine seed colour. Germination of light seeds was mostly 

stimulated by CP2 and EMF5 treatments. Vacuum treatment did not affect the germination dynamics of dark seeds, 

while all other treatments had negative effects. However, the largest final germination yield of dark pine seeds was 

obtained in CP5, CP7 and EMF5 groups. Best growth of spruce seedlings was observed in EMF5 pre-sowing treatment 

group (increased mean seedling height by 0.15 cm and average number of needles by 4.35) whereas the most positive 

effects for the growth of pine seedlings had V7 treatment (increased mean seedling height by 0.09 cm and average 

number of branches by 0.44). These treatments may be a potential eco-friendly tool for producing conifer seedlings of 

better quality (with increased germination, faster growth, thicker crown, stronger and more resistant to city 

environment) for urban green areas. 

 


